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Miről lesz szó? 

» Bemutatkozás 

» Hulladékos kitekintő 

» Intézményi hulladékfelmérés tapasztalatai 

» A Nulla Hulladék 10 lépése 

» Gyakorlati tippek, ötletek, segítők 

 



A Humusz… 

» 25 éve a hulladékcsökkentésért 

» Szemléletformálás, környezeti nevelés, oktatás 

» Környezeti tanácsadás, adatbázisok 

» Szakmai tevékenység, lobbizás 

» Nemzetközi kapcsolatok 

 



Szemléletet formálunk 

» Rendezvények  

» Tematikus kampányok, konferencia 

» Interaktív foglalkozások, játékok 

» Öko Hírnök képzés 

 



Miért pont hulladék? 

Hulladék = valami nem működik jól 



Problémák 

A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül 

szemétbe kerül. 

 

 



Problémák 

» 100 kg kibányászott nyersanyagra 1 kg 

előállított termék jut. 

» 1 kukányi háztartási szemét 70 kukányi ipari 

hulladékot takar. 

 => A nyersanyagforrások kimerülnek. 

 

 



Hulladék a gazdaságban 

? 
? 



A hulladékproblémáról 

• Környezeti vonatkozások:  

» az erőforrások pazarlása, 

» környezet szennyezése, CO2 kibocsátás 

• Gazdasági vonatkozások: 

» “Zöld” adók: lerakási járulék, termékdíj 

» Hulladékgazdálkodás költsége 

• Társadalmi vonatkozások: 

» Egészségügyi problémák, kiszolgáltatottság 

» munkahely 

 

Újfajta szemlélet a termelésben és 

fogyasztásban! 

 



Hulladékhierarchia 

Hulladékstátusz! 



Mi lesz a hulladékunkkal? 

385 kg/fő/év > 1 kg/fő/nap! = 

60% 11% 

25% 



Mi van a kukában? 



Mi van a kukában? 

szerves 
31% 

fém 
4% 

műanyag 
13% 

üveg 
5% 

papír 
18% 

egyéb 
29% 



Mi van a kukában? 

» A TSZH 15-20%-a elkerülhető! 

– Megelőzés: vásárlási szokások, betétdíj, kötelező 

visszavétel, 

– újrahasználat, közösségi rendszerek, ökodesign,  

a fogyasztás 

– racionalizálása, a reklám korlátozása 

» A TSZH harmada szervesanyag! 

– Komposztálás (házi), biogáz 

» A TSZH harmada hasznosítható! 

– Elkülönített gyűjtés,  

anyaghasznosítás, a feldolgozó kapacitás bővítése, 

– helyi megoldások, újrahasznosított termékek piaci 

támogatása 

» 385 kg/fő/év -> 77 kg/fő/év lehetne 



Mi van az ÉN kukámban? 



Nulla Hulladék 



Nulla hulladék?? 

» A nulla hulladék célkitűzés nem csak 

technológiai megoldás, vagy szolgáltatás. Inkább 

egy újszerű gondolkodásmód és életstílus. 

 

 

 

» Ezért nem csak a hulladékgazdálkodók feladata 

erről gondolkodni. A közös gondolkodásba a 

társadalom számos csoportját be kell, be lehet 

vonni. 

 



Mi van az ovi kukájában? 



Mi van az ovi kukájában? 



Mi van az ovi kukájában? 



Mi van az ovi kukájában? 



Mi van az ovi kukájában? 



Mi van az ovi kukájában? 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

A szelektív gyűjtés és 
újrahasznosítás a legjobb 

megoldás a hulladékproblémára. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 





Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

Felesleges szelektíven gyűjteni, 
mert úgyis összeöntik. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

A szelektív gyűjtési rendszer nem 
azonos mindenhol. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

A gyártók felelősek a 
hulladékszennyezés mértékéért. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



» tervezők 

» gyártók 

» döntéshozók 

» forgalmazók 

» közintézmények 

» háztartások 

» vezetők 

» pedagógusok 

 

MINDENKIÉ! Ezért mindenki hozzájárulhat! 

 

 

Kinek a felelőssége? 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

Csak csomagolási hulladékot lehet 
szelektíven gyűjteni. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

Rosszabbul járunk el, ha vizet 
pazarlunk a hulladékok 

elmosogatására. 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 

Szelektív gyűjtés = újrahasznosítás 



Tények és tévhitek a szelektív 

gyűjtésről 



A hulladékok újrafeldolgozása 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=aRzuIwU38VA 

Videó 

https://www.youtube.com/watch?v=aRzuIwU38VA
https://www.youtube.com/watch?v=aRzuIwU38VA
https://www.youtube.com/watch?v=aRzuIwU38VA
https://www.youtube.com/watch?v=aRzuIwU38VA


Újrahasználat 

» Keverik a fogalmat az újrahasznosítással 

» Célszámokban: újrahasználatra való előkészítés 

» Előtérbe került az EU-ban  

(pl. elektronikai hulladékoknál) 

» Újrahasználati központok (lomok) 

» Használt cikkek kereskedelme 

 



Nulla hulladék?? 

» A nulla hulladék célkitűzés nem technológiai 

megoldás, vagy szolgáltatás. Inkább egy újszerű 

gondolkodásmód és életstílus. 

» Ezért nem csak a hulladékgazdálkodók feladata 

erről gondolkodni. A közös gondolkodásba a 

társadalom számos csoportját be kell, be lehet 

vonni. 

» A végső cél a hulladék  

mennyiségének és  

veszélyességének  

csökkentése. 

 



Teljes élet – nulla hulladék 

Kukadiéta: 10 lépés a nulla hulladék 

felé vezető úton 

A hulladéktermelés a gondolkodásunkban 
kezdődik!! 



0. pont 

» Tényleges szükségleteimre 

hallgatok. 

 



1. tipp 

» Vigyél magaddal 

bevásárlólistát, 

vászontáskát, kosarat! 

Fogyassz tudatosan, és 

keresd a közösségépítés 

lehetőségét ebben is! 

» Ne dőlj be a reklámnak! 

 



2. tipp 

» Taposd laposra, és gyűjtsd 
szelektíven! 

» Ne csak a csomagolási  

hulladékban gondolkodjunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

» www.humusz.hu/hulladekatvevok 



3. tipp 

» Komposztálj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» www.komposztalj.hu 



4. tipp 

» Javíttasd meg! 

Gondold újra! 

www.javitomuhelyek.humusz.hu 

 



5. tipp 

» Cseréld el 

 

 vagy add tovább! 

» www.tulsokcucc.hu 



6. tipp 

» Vásárolj piacon, és támogasd a helyi 

kereskedelmet! 



7. tipp 

» Keresd az újrahasznosított termékeket! 

http://humusz.hu/ujrapapir_adatbazis 

http://humusz.hu/redesignkiallitas 

http://humusz.hu/ujrapapir_adatbazis
http://humusz.hu/ujrapapir_adatbazis


8. tipp 

» Válaszd a 

visszaválthatót! 

http://humusz.hu/betetdij 



9. tipp 

» Járj 

könyvtárba, 

kölcsönzőbe! 

Használjátok 

közösen! 

 



10. tipp 

» Kerüld el a reklámanyagokat, 

szóróanyagokat! 

» Csökkentsd a postai levélszemetet! 

 



Szemléletváltás 

“Pótszerek” helyett valódi boldogság 

- életmód-, életszemlélet-váltás 

- fogyasztás-csökkentés 

 

Közösségi élet  

- közös használat, 

- közös vásárlói kör, 

- közösségi programok. 

 



Tehát: 

A tényleges szükségleteinkre hallgassunk, 

ne divatból, ne önkényeztetésből vagy 

önsajnálatból, és végképp ne hirtelen 

felindulásból vásároljunk! 

 

A tárgyainkat olyan sokszor, olyan sokan 

és olyan hosszú ideig használjuk, 

amennyire csak lehet.  

 

Ez az igazi hulladékmegelőzés. 

 



Hogyan tovább? 

» Étkeztetés 

» PET palack helyett csapvíz. 

» Ha szükséges, szereljünk fel vízszűrőt 

» Élelmiszerhulladék elkerülése. 

(https://www.facebook.com/foodnotbombsbudapest/) 

 

https://www.facebook.com/foodnotbombsbudapest/
https://www.facebook.com/foodnotbombsbudapest/


Hogyan tovább? 

» Beszerzés 

» Ökocímkék és termékjelzések ismerete 

» https://humusz.hu/termekjelzesek 

» Környezetbarát tisztítószerek 

 

 

 

https://humusz.hu/termekjelzesek
https://humusz.hu/termekjelzesek


Hogyan tovább? 

» Kertgondozás, karbantartás 

» Komposzt 

» Esővízgyűjtés 

» Helyben javítás („kaláka”) 

» Lomtalanítás helyett elajándékozás (amit lehet) 

www.tulsokcucc.hu 

» Újrahasználati központok, hulladékudvarok 

 

 

 

 

 

http://www.tulsokcucc.hu/


Hogyan tovább? 

» Rendezvények 

» Családok bevonása, a hulladékmegelőzés közös ügy! 

» Újrahasználható eszközök, díszek, kreatívságok 

 

» Munkakörnyezet 

 

 

 

 

 

 



www.humusz.hu 

humusz.szovetseg 

humusz_szovetseg 


